
KLOOSTERKERK 
Zondag 19 APRIL 2020 

-2e zondag van Pasen-‘Quasimodo Geniti’ - ‘Als pasgeboren kinderen’ - 
-Ochtendgebed in kleine kring i.v.m. maatregelen Coronavirus- 

Voorganger: ds. Ranfar Kouwijzer 
Ouderling: Yna Visser 

Organist: Geerten van de Wetering 
 
ORGELSPEL: 
Da pacem Domine (2004)                                   Arvo Pärt 
                                                                                (1935) 
WELKOM 
 
STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 
BEMOEDIGING 
V: onze hulp is in de naam van de Heer, 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
G: en niet laat varen de werken van zijn handen. 
 
 
GEBED OM ONTFERMING 
Na het "….zo bidden wij U"  van de voorganger antwoordt de gemeente met: 

 
 
V.:  God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, door Jezus Christus, onze 
Heer. 

 
 
 
LOFLIED: Psalm 111: 1, 2 
 
 
LEZINGEN: Genesis 8:6-16 en Johannes 20:19-23 
 
 
OVERDENKING 
 
KORTE STILTE 
 
ORGELIMPROVISATIE: over Lied 350 'Het water van de grote vloed' 
 
GEBEDSINTENTIES 
 
 
GEBEDEN - STIL GEBED - GEBED DES HEREN: 
 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, 
Uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede  
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  

      Heer  ont-ferm  u,   Chris - tus  ont-ferm u, Heer ont  - ferm  u 

G:    A         -                  -                  men. 



En leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
ZEGEN 
 

 
 
 
ORGELSPEL 
Offertoire pour le Jour de Paques (op. 38/10)                    Alexandre Pierre Francois Boely 
                                                                                              (1785 - 1858) 
 
De eerste collecte dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en eredienst.  
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 
 
De tweede (diaconale) collecte is voor ‘2GO maatjesprojecten’ 
In het project 2GO zetten vrijwilligers zich in voor mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel of 
van huiselijk geweld. Doel van de koppeling is mensen ondersteunen om uit een sociaal isolement te komen, 
activiteiten ondernemen en hen in contact brengen met andere mensen.  
‘2GO’ is bestemd voor vrouwen en mannen, (zeer) jong of al ouder, die zijn uitgebuit in de seksindustrie of in 
andere sectoren zoals de land- en tuinbouw, horeca of huishoudelijk werk of recent of langer geleden slachtoffer 
zijn geworden van huiselijk geweld. Zij zijn afkomstig uit Nederland, maar ook uit andere landen in en buiten 
Europa. 
Rekening Stichting Diaconie Kloosterkerk: NL89 INGB 0002 8471 14 
 
De derde collecte dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het monument Kloosterkerk.  
Rekening Kloosterkerk: NL29 INGB 0000 0585 71 


